
INSTRUÇÕES APP | BLUEBOT

20mm*30mm

Scan QR download
BlueBot APP

1 Baixe a APP e cadastre-se
Por favor, digitalize o código QR ou pesquise e faça o download do aplicativo “BlueBot” e siga as instruções
A.  Registe-se | você pode se registar por e-mail ou por telefone - pode ser encontrado na parte superior da tela:
 Ao selecionar E-mail, preencha apenas seu endereço de e-mail, ao selecionar Telefone, preencha apenas o seu   
 número de telefone (sem espaços + código do país no número)
B.  Agora você receberá um Código de Verificação de Registo por e-mail ou telefone. Insira o código de verificação
C.  Defina sua senha! Caso saia: precisará do seu endereço de e-mail (ou número de telefone) + a sua   
 Senha para entrar no futuro
D.  Pode definir o seu nome de família desejado e, opcionalmente, a sua localização!   

2 Conectando o seu  Robot
1.  No BlueBot App toque no ícone Add device ou + no canto da tela
2.  Agora toque no ícone Robot Vacuum no aplicativo
3.  Ligue o seu aspirador BlueBot XBOOST Robot e ouvirá uma voz:  
 Welcome to the robot vacuum cleaner
4.  Agora pressione rapidamente o botão duas vezes no seu robot e solte-o! 
 Ouvirá uma voz: Connecting to network...
5.   O ícone WiFi do Robot pisca uma luz verde

3 Digite o seu nome WiFi + Senha
Quando inserido corretamente, o processo de conexão será iniciado!
O emparelhamento é bem sucedido quando 100% é indicado!
Pode começar a controlar seu Robot através do aplicativo.

Entre em contato conosco via e-mail, telefone ou chat ao vivo, 
caso precise de ajuda

support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)88 566 7700
support@blaupunktrobotics.eu
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Não se esqueça de selecionar sua rede Wi-Fi de 2,4 GHz!



Ícon bateria
Indica a percentagem de bateria do robot 

Limpar 
Toque no botão de limpeza para iniciar a limpeza 

Pausa
Toque no botão de pausa para parar de limpar

Setas de direção
Toque: esquerda | direito | direito | voltar |

Mapa
Toque no mapa para ver onde seu robot está limpando

Força
Here you can select the suction power 
- POWER | ENERGY-SAVING | ECONOMIA DE ENERGIA |
- POWER | STANDARD | PADRÃO |
- POWER | TURBO BOOST |

Definir programação
Horário da torneira: aqui pode definir o horário de 
limpeza 

Auto-limpeza
Toque na limpeza automática: e o robot limpará os seus 
pisos em movimento padronizado Ziguezague 

Recarregar
Toque em recarregar: o robot voltará à sua estação de 
carregamento e começará a recarregar

Limpar 1 quarto
Toque em  “clean 1 room“: o robot limpará 1 quarto

Limpar arestas
Toque em “edge clean“: o robot limpará as bordas

Limpar 1 local
Toque em “spot clean“: o robot limpará o local em círculos

Encontre Bluebot
Toque em encontrar bluebot: o robot emitirá um som 
que o ajudará a rastrear o seu robot

História
Toque em “history“: aqui encontra o histórico de limpeza

Mais
Silencioso

Toque “more“: aqui pode encontrar

- Nome do dispositivo: pode alterar o nome 
- Localização do dispositivo
- Verifique a rede do dispositivo

Informação de Terceiros
Aqui pode encontrar:
Alexa: Toque para configurar o Alexa
Google Assistant: Toque para configurar 
o Google Assistant

- Compartilhar dispositivo
- Criar grupo
- Informação de dispositivo
- Comentários
- Adicionar à tela inicial
- Verifique se há atualizações de firmware

Remover dispositivo
Restaurar padrões de fábrica
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